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Wkład Unii w oparciu o stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe i stawki ryczałtowe 

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do przeanalizowania przez Komisję 
(art. 94 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) 

 

 

Data złożenia propozycji 15  marca 2022 r. 

  

 

Niniejszy aneks nie jest wymagany w przypadku stosowania uproszczonych metod 
rozliczania kosztów na poziomie Unii (SCO) ustanowionych w akcie delegowanym, 
o którym mowa w art. 94 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. 

 



 

 

A. Podsumowanie głównych elementów 

Priorytet Fundusz Cel 
szczegółowy  

Kategor
ia 

regionu 

Szacunkowy 
udział łącznej 

alokacji 
finansowej w 

ramach 
priorytetu, do 

którego 
stosowane 

będą 
uproszczone 

metody 
rozliczania 

kosztów (SCO), 
w % 

Rodzaj(e) operacji 
objętej(-ych) 

finansowaniem 

Wskaźnik uruchamiający 
refundację kosztów 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 
uruchamiając

ego 
refundację 
kosztów 

Rodzaj SCO 
(standardow

e stawki 
jednostkowe, 

kwoty 
ryczałtowe 
lub stawki 

ryczałtowe) 

Kwota (w 
EUR) lub 
wartość 

procentow
a (w 

przypadku 
stawek 

ryczałtow
ych) SCO  

     Kod1 Opis Kod2 Opis    

7. Kapitał 
ludzki 
gotowy do 
zmian  

EFS+ 

 

(h) wspieranie 
aktywnego 
włączenia 
społecznego w 
celu 
promowania 
równości szans, 
niedyskryminacji 
i aktywnego 
uczestnictwa, 
oraz 
zwiększanie 
zdolności do 
zatrudnienia, w 
szczególności 
grup w 
niekorzystnej 

Region 
słabiej 
rozwinię
ty 

 

2,52% 

 

 

138 Wsparcie na rzecz 
ekonomii 
społecznej i 
przedsiębiorstw 
społecznych  

 Liczba miejsc pracy 
utworzonych 
w przedsiębiorstwie 
społecznym  

sztuka Stawka 
jednostkowa 

25 429 
PLN 

 Liczba miejsc pracy 
utrzymanych przez 
12 miesięcy na 
pełny etat 
w przedsiębiorstwie 
społecznym  

sztuka Stawka 
jednostkowa 

25 200 
PLN 

 

 Liczba miejsc pracy 
utrzymanych przez 
12 miesięcy w 
wymiarze 3/4 etatu 
w przedsiębiorstwie 

sztuka Stawka 
jednostkowa 

18 900 
PLN 

 

                                                 
1 Oznacza kod dla wymiaru „Zakres interwencji” w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz w załączniku IV do rozporządzenia w sprawie EFMRA. 
2 Oznacza kod wspólnego wskaźnika, o ile ma zastosowanie 



 

 

sytuacji społecznym  

 Liczba miejsc pracy 
utrzymanych przez 
12 miesięcy w 
wymiarze 1/2 etatu 
w przedsiębiorstwie 
społecznym  

sztuka Stawka 
jednostkowa 

12 600 
PLN 



 

 

B. Szczegółowe informacje według rodzaj operacji (należy wypełnić dla każdego 
rodzaju operacji) 
Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie od firmy zewnętrznej w celu 
określenia poniższych kosztów uproszczonych?  
Jeśli tak, proszę podać nazwę firmy zewnętrznej: Nie 
 

1. Opis rodzaju operacji, w tym 
harmonogram wdrażania1 

Stawki jednostkowe dotyczą utworzenia 
nowego miejsca pracy i jego utrzymania 
w przedsiębiorstwie społecznym (PS), 
w ramach projektów współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego+ w 
okresie programowania 2021-2027 w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 
Miejsca pracy finansowane w ramach stawki 
jednostkowej mogą być tworzone wyłącznie 
przez przedsiębiorstwa społeczne (PS) oraz 
podmioty ekonomii społecznej (PES) 
przekształcające się w PS, dla ściśle 
zdefiniowanej grupy osób wykluczonych 
społecznie, wskazanej w wytycznych 
horyzontalnych ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego dotyczących obszaru 
włączenia społecznego.  
Wsparcie udzielane będzie zgodnie z 
wytycznymi horyzontalnymi ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
dotyczącymi obszaru włączenia społecznego.  
Zarówno stawka na utworzenie miejsca pracy 
jak i stawka na utrzymanie miejsca pracy 
stanowią w całości pomoc de minimis, o której 
mowa w rozporządzeniu 1407/2013.  Jest to 
pomoc dla przedsiębiorstwa społecznego, 
które uzyskuje środki na utworzenie miejsca 
pracy i następnie jego utrzymanie przez okres 
12 miesięcy.  Wyliczone stawki w całości będą 
w przypadku każdego przedsiębiorstwa 
społecznego wliczane do limitu pomocy de 
minimis.   

2. Cel(e) szczegółowy(-e) 

(h) wspieranie aktywnego włączenia 
społecznego w celu promowania równości 
szans, niedyskryminacji i aktywnego 
uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do 
zatrudnienia, w szczególności grup w 
niekorzystnej sytuacji 

3. Wskaźnik uruchamiający  
refundację kosztów2 

1. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca 
pracy w PS:  

                                                 
1 Przewidywana data rozpoczęcia wyboru operacji i przewidywana data ich ukończenia (zob. art. 63 ust. 5 

rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów). 



 

 

 
Wskaźnik: Liczba miejsc pracy 
utworzonych w przedsiębiorstwie 
społecznym  

 
2. Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca 
pracy w PS: 
a) Wskaźnik: Liczba miejsc pracy 
utrzymanych przez 12 miesięcy na pełny 
etat 
b) Wskaźnik: Liczba miejsc pracy 
utrzymanych przez 12 miesięcy w 
wymiarze co najmniej 3/4 etatu 
c) Wskaźnik: Liczba miejsc pracy 
utrzymanych przez 12 miesięcy w 
wymiarze co najmniej 1/2 etatu  

 
MIEJSCA PRACY OBEJMOWANE 
WSPARCIEM: 
1. Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych 
ze środków EFS+ miejsc pracy dla osób, które 
kwalifikują się do jednej z grup wskazanych w 
wytycznych horyzontalnych ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
dotyczących obszaru włączenia społecznego.  
Jako miejsce pracy na potrzeby rozliczenia 
stawki 1 należy rozumieć zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ 
etatu, a w przypadku osób z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności w 
wymiarze co najmniej ¼ etatu.  
 
2. Wskaźnik mierzy liczbę miejsc pracy, które 
zostały utworzone w PS ze środków EFS+, a 
następnie utrzymane przez 12 miesięcy. 
Jako utrzymanie miejsca pracy należy 
rozumieć okres co najmniej 12 miesięcy od 
dnia jego utworzenia w związku z 
kwalifikowaniem stawki jednostkowej na 
utworzenie miejsca pracy w PS.  
Za utrzymanie miejsca pracy w wymiarze 
pełnego etatu wypłacana jest pełna wysokość 
stawki na utrzymanie miejsca pracy. Miejsca 
pracy w wymiarze poniżej pełnego etatu 
uprawniają odpowiednio do wypłaty ¾ lub ½ 

                                                                                                                                                         
2 W przypadku operacji, w ramach których stosowanych jest kilka uproszczonych metod rozliczania kosztów, 

obejmujących różne kategorie kosztów, różne projekty lub kolejne etapy operacji, pola 3–11 należy wypełnić dla 
każdego wskaźnika uruchamiającego refundację kosztów 



 

 

stawki na utrzymanie miejsca pracy w 
zależności od wymiaru etatu miejsca pracy. 
Dla celu ustalenia wysokości stawki wsparcia 
wymiar ¼ etatu osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności uznaje się za 
równoznaczny z wymiarem ½ etatu innych 
osób objętych wsparciem. 
 
FORMA WSPARCIA: 
1. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca 
pracy w PS obejmuje środki finansowe 
przyznane PS na utworzenie przez niego 
miejsca pracy dla osoby, która dzięki temu 
poprawi swój status na rynku pracy. Stawka 
wypłacana jest jednorazowo po podpisaniu 
umowy wsparcia. Miejsce pracy musi zostać 
utworzone do 3 miesięcy od dnia wypłaty 
środków, a dla zapewnienia kwalifikowalności 
musi być następnie utrzymane przez 12 
miesięcy w ramach stawki na utrzymanie 
miejsca pracy i 6 miesięcy okresu trwałości. W 
przypadku braku utworzenia miejsca pracy w 
terminie do 3 miesięcy od dnia wypłaty 
środków stawka utworzenia miejsca pracy jest 
niekwalifikowalna w całości. Okres ten w 
uzasadnionych przypadkach może zostać 
wydłużony o dodatkowe 30 dni3.  

 
2. Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca 
pracy obejmuje środki finansowe przyznane 
PS na utrzymanie przez 12 miesięcy (tj. od 1 
m-ca do 12 m-ca) miejsca pracy, które zostało 
przez PS utworzone  w ramach stawki na 
utworzenie miejsca pracy. Stawka jest 
kwalifikowalna po upływie 12 miesięcy 
utrzymania miejsca pracy, niemniej jednak 
środki w ramach stawki są wypłacane PS 
wcześniej, np. w miesięcznych transzach. 
Stawka jest kwalifikowalna tylko łącznie ze 
stawką na utworzenie miejsca pracy. Stawka 
nie jest kwalifikowalna w ogóle, jeżeli miejsce 
pracy nie zostanie utrzymane przez okres 
pełnych 12 miesięcy.  
Po okresie utrzymania miejsca pracy 
wymagane jest zachowanie okresu trwałości, 
który wynosi 6 miesięcy od zakończenia 

                                                 
3 Za uzasadniony przypadek należy uznać wystąpienie czynników zewnętrznych, niezależnych od PS, które 

uniemożliwiają mu zatrudnienie osoby w tym terminie np. problem z uzyskaniem pozwoleń, odbiory techniczne. 



 

 

okresu utrzymania miejsca pracy.  
W przypadku niezachowania okresu trwałości 
obie stawki są niekwalifikowalne 
proporcjonalnie do okresu niezachowania 
trwałości4. 
W przypadku wystąpienia siły wyższej5 w 
okresie trwałości nie jest dochodzony zwrot 
środków a stawka nadal uznawana jest za 
kwalifikowalną.  
 
SPOSÓB LICZENIA WSKAŹNIKA: 
1. Wskaźnik mierzy liczbę nowych miejsc 
pracy utworzonych w przedsiębiorstwie 
społecznym ze środków EFS+. 
2. Wskaźnik mierzy liczbę utrzymanych przez 
12 miesięcy miejsc pracy, które zostały 
utworzone w przedsiębiorstwie społecznym ze 
środków EFS+: 

a) dotyczy miejsc pracy w wymiarze 
pełnego etatu, 
b) dotyczy miejsc pracy w wymiarze co 
najmniej ¾ etatu. 
c) dotyczy miejsc pracy w wymiarze co 
najmniej ½ etatu (z uwzględnieniem 
przypadku osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, których miejsce 
pracy może dotyczyć co najmniej ¼ etatu). 

 
MOMENT POMIARU: 
1. W przypadku wskaźnika mierzącego liczbę 
miejsc pracy utworzonych w PS pomiar 
dokonywany jest do 3 miesięcy od wypłaty 
wsparcia w celu potwierdzenia faktycznego 
utworzenia miejsca pracy i tym samym 
kwalifikowalności stawki utworzenia miejsca 
pracy. Za dzień utworzenia miejsca pracy 
uznaje się datę rozpoczęcia pracy 
nowozatrudnionej osoby. Brak utworzenia 
miejsca pracy w terminie do 3 m-cy od dnia 
podpisania umowy wsparcia oznacza 
konieczność zwrotu przez PS otrzymanych 
środków. W uzasadnionych przypadkach 

                                                 
4 Przykład: Istniejące na rynku od 2 lat przedsiębiorstwo społeczne utworzyło ze środków EFS+ jedno miejsce 

pracy 1.01.2021 r. Utrzymanie miejsca pracy było dofinansowywane przez 12 miesięcy do 31.12.2021 r. Miejsce 
to zostało zlikwidowane w marcu 2022 r., tj. w trzecim miesiącu okresu trwałości. W związku z niezachowaniem 
pełnego okresu trwałości, PS będzie musiało zwrócić 4/6 otrzymanego dofinansowania na obie stawki 
jednostkowe (obowiązkowy okres trwałości wynosił 6 miesięcy, miejsce było utrzymywane przez pełne 
2 miesiące; brakujący okres trwałości wyniósł więc 4 miesiące). 
5 Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, 

którego skutkom nie można było zapobiec. 



 

 

istnieje możliwość wydłużenia tego terminu 
maksymalnie o 30 dni. Do wskaźnika wlicza 
się każde miejsce pracy, które zostało 
utworzone w ramach projektu, bez względu na 
wymiar etatu.  
2. W przypadku wskaźnika mierzącego liczbę 
miejsc pracy utrzymanych przez 12 miesięcy 
pomiar dokonywany jest po 12 miesiącach od 
dnia utworzenia nowego miejsca pracy. Do 
wskaźnika wlicza się każde miejsce pracy, 
które zostało utworzone w ramach projektu a 
następnie miejsce to zostało utrzymane do 
końca 12 miesiąca od dnia jego utworzenia. 
Miejsce pracy uznaje się za utrzymane pod 
warunkiem nieprzerwanego zatrudnienia na 
nim osób spełniających wymogi 
kwalifikowalności zgodnie wytycznymi  
horyzontalnymi ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego dotyczących obszaru 
włączenia społecznego. Dopuszcza się 
przerwy w zatrudnieniu nie dłuższe niż łącznie 
30 dni kalendarzowe w okresie 12 miesięcy 
uprawniające do kwalifikowania stawki 
jednostkowej. Każdy kolejny dzień przerwy 
(ponad dopuszczalne 30 dni) odpowiednio 
wydłuża okres utrzymania miejsca pracy. W 
przypadku braku możliwości zastąpienia 
osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu, możliwe jest 
zatrudnienie innej osoby niespełniającej tego 
kryterium w wymiarze co najmniej ½ etatu. Po 
upływie okresu utrzymania miejsca pracy, 
miejsce pracy wliczane jest do wskaźnika, a 
stawka jednostkowa jest kwalifikowalna.  
 

4. Jednostka miary wskaźnika 
uruchamiającego refundację 
kosztów 

1. sztuka 
2. sztuka 

5. Standardowa stawka 
jednostkowa, kwota ryczałtowa 
lub stawka ryczałtowa 

1. stawka jednostkowa 
2. stawka jednostkowa 

6. Kwota na każdą jednostkę 
miary lub wartość procentowa (w 
przypadku stawek ryczałtowych) 
SCO 

1. 25 429,00 PLN – stawka jednostkowa na 
utworzenie miejsca pracy w PS 
 
2. stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca 
pracy w PS:  
 
a) 25 200,00 PLN – pełny etat 
b) 18 900,00 PLN –  co najmniej ¾ etatu 



 

 

c) 12 600,00 PLN – co najmniej ½ etatu 

7. Kategorie kosztów objęte 
stawkami jednostkowymi, 
kwotami ryczałtowymi lub 
stawkami ryczałtowymi 

1. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca 
pracy w PS obejmuje koszty utworzenia 
nowego miejsca pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym.  
W ramach wsparcia pokrywane są m.in. 
koszty:  

 składników majątku trwałego, instalacji 
i uruchomienia oraz ubezpieczenia 
i ochrony, w przypadku, kiedy zachodzi 
taka konieczność, 

 wyposażenia miejsca pracy wraz z 
kosztami dostawy, instalacji i 
uruchomienia, 

 dostosowania lub adaptacji (prace 
remontowo - wykończeniowe budynków 
i pomieszczeń), 

 aktywów obrotowych i środków produkcji, 

 zakupu wartości niematerialnych i 
prawnych, 

 środków transportu, 

 opłaty związane z uruchomieniem 
leasingu oraz kredytu inwestycyjnego. 
 

2. Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca 
pracy w PS obejmuje koszty funkcjonowania 
miejsca pracy w pierwszym okresie od 
utworzenia, tj. koszty zatrudnienia osoby na 
nowoutworzonym miejscu pracy, koszty 
obowiązkowych opłat, takich jak np. składki na 
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, bieżące 
niezbędne wydatki bez których 
funkcjonowanie PS nie może się odbywać. 

8. Czy wymienione kategorie 
kosztów pokrywają wszystkie 
wydatki kwalifikowalne w ramach 
danej operacji? (T/N) 

NIE.  
Stawki pokrywają wszystkie koszty w ramach 
operacji związane wyłącznie z utworzeniem 
i utrzymaniem miejsca pracy w PS.  
W przypadku realizacji innych form wsparcia w 
ramach tej samej operacji są one finansowane 
odrębnie i rozliczane na podstawie 
rzeczywiście ponoszonych wydatków. 
Odrębnie są również finansowane koszty 
pośrednie w projekcie tj. zgodnie z wytycznymi 
horyzontalnymi ministra właściwego do spraw 
rozwoju dot. kwalifikowalności wydatków. 
Nie występuje więc ryzyko podwójnego 
finansowania w ramach operacji. 
 
 
 



 

 

9. Metoda korekt(y)6   

1. Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca 
pracy została wyliczona w perspektywie 
finansowej 2014-2020 w oparciu o dotacje 
przyznawane w ramach realizowanych 
projektów EFS. Przed wprowadzeniem stawki 
jednostkowej wartość dotacji była zależna od 
wartości przeciętnego wynagrodzenia i 
stanowiła jego przyjętą wielokrotność. Dlatego 
indeksacja stawki jednostkowej będzie 
przeprowadzana na podstawie zmiany 
wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia. 
Stawka jednostkowa będzie indeksowana co 
roku o wzrost/spadek wspomnianego 
przeciętnego wynagrodzenia w oparciu o 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego o wysokości przeciętnego 
wynagrodzenia za poprzedni rok. 
 
2.Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca 
pracy będzie podlegała indeksacji w oparciu o 
zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
w rozumieniu przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę..   
Indeksacja obu stawek będzie 
przeprowadzana corocznie w terminie do 30 
kwietnia, po oficjalnym ogłoszeniu wysokości 
przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia 
przez uprawnione podmioty. Najbliższa 
indeksacja zostanie przeprowadzona do 30 
kwietnia 2022 r. 
Instytucje Zarządzające będą informowane o 
wysokości zindeksowanej stawki jednostkowej 
w komunikacie, który będzie umieszczany 
na stronie internetowej MFiPR. 
Ponieważ zakłada się, że projekty, w których 
udzielane będzie wsparcie na utworzenie i 
utrzymanie miejsca pracy mogą być projektami 
wieloletnimi, to stawka jednostkowa będzie 
podlegała indeksacji zarówno w projektach 
nowych jak i w projektach realizowanych. W 
przypadku projektów będących w trakcie 
realizacji, zastosowanie różnych stawek będzie 
możliwe pod warunkiem wyraźnego 
rozdzielenia części projektu rozliczanej wg 
dotychczasowej i wg zindeksowanej stawki 
(np. zastosowanie zindeksowanej stawki 
będzie mogło mieć miejsce dla wsparcia 

                                                 
6W stosownych przypadkach należy wskazać częstotliwość i termin korekty oraz wyraźne odniesienie do 

konkretnego wskaźnika (w tym, w stosownych przypadkach, link do strony internetowej, na której opublikowano 
ten wskaźnik).  



 

 

udzielanego po opublikowaniu nowego naboru 
na wnioski o wsparcie w zakresie utworzenia i 
utrzymania miejsca pracy w PS albo w 
przypadku udzielania wsparcia w sposób 
ciągły, po ogłoszeniu daty, od której nowa 
stawka będzie miała zastosowanie). 
Rozwiązanie to będzie jednak możliwe do 
przyjęcia wyłącznie pod warunkiem, że wyższe 
koszty w projekcie będą mogły być pokryte z 
oszczędności beneficjenta lub zwiększenia 
budżetu projektu przez IZ, o ile ta będzie 
dysponować dostępną alokacją.   
 

10. Weryfikacja osiągnięcia 
jednostek 
– należy opisać, jaki(e) 
dokument(y)/system będzie(-ą) 
wykorzystany(-e) w celu 
sprawdzenia, czy osiągnięto 
dostarczone jednostki 
– należy opisać, co będzie 
sprawdzane w trakcie weryfikacji 
zarządczych i przez kogo 
– należy opisać, jakie rozwiązania 
zostaną przyjęte w celu 
gromadzenia i przechowywania 
stosownych danych/dokumentów 

Weryfikacja, czy zrealizowano wskaźnik 
oznacza weryfikację dokumentów określonych 
w umowie o udzielenie wsparcia. Do tych 
dokumentów należą: 
1. Stawka na utworzenie miejsca pracy w PS:  

 podpisana umowa wsparcia 
wskazująca na liczbę miejsc pracy w 
danym PS i liczbę miejsc pracy, które 
tworzone są w oparciu o przyznane 
stawki wraz z wymiarem etatowym tych 
miejsc 

 potwierdzenie przelewu stawki 
jednostkowej do PS 

 kopia umowy o pracę lub umowy 
spółdzielczej potwierdzająca 
utworzenie miejsca pracy 

 w przypadku nowotworzonych PS oraz 
podmiotów ekonomii społecznej 
przekształcających się w PS, 
dokumenty potwierdzające założenie / 
rejestrację nowego przedsiębiorstwa   
społecznego 
 

2. Stawka na utrzymanie miejsca pracy w PS:  

 kopia umowy o pracę lub umowa 
spółdzielcza oraz świadectwa pracy 
(jeśli dotyczy) wszystkich osób 
zatrudnionych na nowoutworzonych 
miejscach pracy w okresie 12 miesięcy 
od ich utworzenia 

 potwierdzenie opłacania składek ZUS 
przez 12 miesięcy 

 potwierdzenie przelewu/ów w wysokości 
odpowiadającej stawce jednostkowej do 
PS  

Beneficjent jest zobowiązany do gromadzenia 
i przechowywania 100% dokumentów do 



 

 

rozliczenia stawek jednostkowych. Ponadto 
beneficjent zobowiązany jest do 
przeprowadzenia co najmniej jednej kontroli w 
PS w okresie 12 miesięcy od utworzenia 
miejsca pracy w celu weryfikacji, czy 
faktycznie miejsce pracy zostało utworzone i 
funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi 
w tym dokumencie oraz wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. 
Za weryfikację osiągnięcia jednostki pomiaru 
i kontrole prawidłowości realizacji projektu 
odpowiada IZ RPO lub właściwa IP RPO. 
Weryfikacja wydatków w ramach projektu 
obejmuje: 

 weryfikację wniosków o płatność, w 
których beneficjent rozlicza wsparcie 
udzielane PS na utworzenie i 
utrzymanie miejsca pracy przez 12 
miesięcy, w tym weryfikację stawek 
jednostkowych wraz z dokumentami 
źródłowymi, o ile są one wymagane 
przez IZ RPO – zgodnie z systemem 
zarządzania i kontroli; 

 kontrolę na miejscu, tj. kontrolę w 
siedzibie beneficjenta i wizyty 
monitorujące (odbywają się na 
określonych próbach i w przypadku ich 
realizacji weryfikowane są także na 
określonych próbach dokumenty 
źródłowe, w tym te wyżej wymienione 
dotyczące rozliczenia stawek 
jednostkowych oraz dodatkowe 
dotyczące potwierdzenia realizacji 
wsparcia zgodnie z prawem i 
wymogami określonymi w umowie). 

11. Możliwe niepożądane 
zachęty, środki łagodzące7  oraz 
szacowany poziom ryzyka 
(wysoki/średni/niski) 

Ryzyka i metody ich złagodzenia: 
1. Ryzyko przeznaczenia wsparcia na cele 

niezwiązane z zatrudnieniem.  
Ryzyko będzie niwelowane poprzez 
dopuszczenie zakończenia stosunku pracy z 
osobą zatrudnioną na nowym miejscu pracy 
wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 
pracownika. 
2. Ryzyko braku możliwości utrzymania 

nowoutworzonego miejsca pracy, 
z przyczyn niezależnych od pracodawcy. 

W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na nowe 
miejsce pracy zrezygnuje z pracy ale 

                                                 
7 Czy istnieją jakiekolwiek potencjalne negatywne skutki dla jakości wspieranych operacji, a jeśli tak, to jakie 

środki (np. zapewnienie jakości) zostaną podjęte w celu ograniczenia tego ryzyka? 



 

 

stanowisko pracy nie ulegnie likwidacji i 
zostanie ponownie obsadzone przez osobę o 
statusie zgodnym z wytycznymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, miejsce 
pracy będzie uznawane za istniejące 
nieprzerwanie. Sytuacja w tym zakresie 
będzie oceniana w każdym przypadku 
indywidualnie, biorąc pod uwagę czynniki takie 
jak fakt fizycznego istnienia stanowiska pracy i 
gotowość pracodawcy do zatrudnienia 
odpowiedniego kandydata. W ramach 
mechanizmu dofinansowania, PS ma 
zapewniony mechanizm elastycznego 
dostosowania do napotkanych trudności w 
postaci dopuszczalnych przerw w zatrudnieniu 
opisany w pkt 1.3.  
3. Brak znajomości mechanizmu stawek 

jednostkowych przez beneficjentów, a przez 
to niewłaściwe dokumentowanie oraz 
monitorowanie wydatków rozliczanych 
stawkami. 

Jako działanie mające na celu 
przeciwdziałanie zidentyfikowanemu ryzyku IZ 
powinna prowadzić szkolenia dla 
beneficjentów a  beneficjenci powinni 
instruować PS jaki jest cel stosowania 
rozliczania za rezultaty i sposób weryfikacji 
osiągnięcia tego celu. Dodatkowo, na 
wszystkich poziomach zarządzania 
programem powinny być publikowane 
najczęściej pojawiające się pytania i 
odpowiedzi dotyczące tego obszaru.  
4. Ryzyko przyznania dofinansowania 

podmiotom, którym środki te nie są 
niezbędne. 

Kluczowym elementem przeciwdziałającym 
powyższemu ryzyku będzie właściwie 
zaplanowana i przeprowadzona rekrutacja do 
projektu ze szczególnym uwzględnieniem 
kwalifikacji PS / przekształcającego się PES do 
przyznania dofinansowania. 

12. Łączna kwota (krajowa i 
unijna) oczekiwanej na tej 
podstawie refundacji od Komisji 

       14 675 294 euro 

 
 
C: Obliczanie standardowych stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek 
ryczałtowych 
 



 

 

1. Źródło danych wykorzystanych do obliczenia standardowych stawek 
jednostkowych, kwot ryczałtowych lub stawek ryczałtowych (kto przygotował, 
zgromadził i zapisał dane, miejsce przechowywania danych, daty graniczne, 
walidacja itd.): 
 

W związku z potrzebą uproszczenia procedur uzyskania wsparcia oraz zwiększenia 
skuteczności wspierania płynności finansowej PS, stawki jednostkowe na utworzenie 
i utrzymanie miejsca pracy w PS, zostały wyliczone przy założeniu połączenia w 
ramach stawki jednostkowej dwóch funkcjonujących w perspektywie finansowej 
2014-2020 instrumentów – dotacyjnego i pomostowego.  
W związku z powyższym, kwoty stawek jednostkowych na utworzenie i utrzymanie 
miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym z EFS+, zostały wyliczone z 
uwzględnieniem zasad funkcjonujących dla tych instrumentów w okresie 
programowania 2014-2020: 
1) Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym 
w projektach konkursowych, realizowanych ze środków EFS w perspektywie 
finansowej 2014-2020, zarówno dla PO WER, jak i RPO, wynosiła 21 020,00 zł. 
Źródło danej wartości stanowi Raport z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym w projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-
2020 (dalej „Raport”), w którym przedstawiono szczegółowy opis metody wyliczenia 
stawki jednostkowej w tej wysokości (Załącznik nr 1). Zgodnie z Raportem, stawka 
jednostkowa będzie indeksowana co roku o wzrost/spadek przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Zmiana wysokości stawki jest zatem uzależniona 
od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanej przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS). Z uwagi na fakt, że stawka w wysokości 21 020,00 zł 
uwzględniała indeksację o wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., 
w celu zaktualizowania tej stawki, dokonano jej indeksacji o wskaźnik wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia w latach 2018, 2019 i 2020 zgodnie z komunikatami 
Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
w latach 2018, 2019 i 2020, ogłoszonymi w Monitorze Polskim. Zindeksowana 
zgodnie ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia część stawki jednostkowej, 
odnosząca się do wsparcia w zakresie utworzenia w przedsiębiorstwie społecznym 
nowego miejsca pracy, wyniosła 25 429,00 zł . 
 
2) Stawka jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy - zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, 
wysokość wsparcia pomostowego w okresie programowania 2014-2020 uzależniona 
była od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Ustawa z dnia 10 października 2002r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. z 10 grudnia 2020r. Poz. 2207). W celu 
zmniejszenia ryzyka audytowego uznano, że w nowej perspektywie finansowej 
należy zharmonizować  sposób ustalania wysokości i rozliczania pomocy wypłacanej 
dotychczas na utrzymanie miejsca pracy we wszystkich programach operacyjnych.  
Wartość wsparcia stanowiącego odpowiednik wsparcia pomostowego 
w perspektywie finansowej 2021-2027 oszacowano z wykorzystaniem – analogicznie 
do metody stosowanej w poprzedniej perspektywie finansowej UE – kwotę 



 

 

minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, zwielokrotnioną o liczbę miesięcy objętych wsparciem w odpowiedniej 
proporcji kwoty wsparcia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, stanowiąca bazę 
do wyliczenia wysokości wsparcia na utrzymanie miejsca pracy, finansowanego w 
ramach stawki jednostkowej na utrzymanie i utworzenie miejsca pracy, została 
ustalona od 1.01.2021 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 
września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. na poziomie 2 800,00 zł. Zgodnie 
natomiast z planowanymi zasadami wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027, 
wsparcie w ramach stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy, jest 
kalkulowane na podstawie następujących założeń:  
(a) przez pierwsze 6 miesięcy od utworzenia miejsca pracy – co miesiąc 100% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto;  
(b) przez kolejne 6 miesięcy (od 7 do 12 miesiąca utrzymania miejsca pracy) – co 
miesiąc 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto w dążeniu do 
usamodzielniania PS w zakresie utrzymania miejsc pracy. 
W związku z powyższym, wartość stawki jednostkowej na utrzymanie miejsca pracy 
w wymiarze pełnego etatu wynosi 25 200,00 zł, tj. (a) przez pierwsze 6 miesięcy – 16 
800,00 zł (6 * 2 800,00 zł) oraz (b) w okresie od 7 do 12 miesiąca – 8 400,00 zł (6 * 
1 400,00 zł). Dla miejsca pracy w wymiarze niższym niż pełny etat przysługuje 
odpowiednio obniżona stawka jednostkowa w wysokości 75% (tj. 18 900,00 zł)  lub 
50% (tj. 12 600,00 zł) stawki na utrzymanie miejsca pracy. 

 
2. Proszę określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia na podstawie art. 94 
ust. 2 są właściwe dla danego rodzaju operacji: 
 

Zastosowana metoda wyliczenia stawki jednostkowej opiera się częściowo na 
założeniach, które miały zastosowanie w perspektywie finansowej 2014-2020 w 
ramach adekwatnego obszaru tematycznego, przy czym przyjęto, że oba instrumenty 
zostaną powiązane - stawka jednostkowa na utworzenie  miejsca pracy i stawka 
jednostkowa na utrzymanie miejsca pracy w PS będą kwalifikowalne wyłącznie 
wspólnie. Ich podział z kolei wynika z sekwencyjności działania związanego najpierw 
z utworzeniem a następnie utrzymaniem miejsca w PS (tj. koniecznością uzyskania 
stabilności funkcjonowania i przygotowania do w pełni samodzielnego 
funkcjonowania).  
W celu rzetelnego i wiarygodnego obliczenia stawek jednostkowych, obliczenia 
zostały oparte w przypadku stawki na utworzenie miejsca pracy na wartościach, które 
obowiązywały w poprzedniej perspektywie finansowej, przy uwzględnieniu indeksacji 
adekwatnej dla tego instrumentu a w przypadku stawki na utrzymanie miejsca pracy 
wyliczenia oparto na aktualnej danej obowiązującej w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, od której zależy 
wysokość tego instrumentu w przypadku gdy stosowane jest rozliczenie w oparciu o 
rzeczywiście ponoszone wydatki tj. na wartości minimalnego wynagrodzenia w 
gospodarce. Jest to tym bardziej uzasadnione, że stawka dotyczy utrzymania 
miejsca pracy w pierwszym okresie od jego uruchomienia.  

 
3. Proszę określić sposób dokonania obliczeń, w tym w szczególności założenia 
przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości danych. W stosownych przypadkach 
należy zastosować dane statystyczne i poziomy odniesienia oraz przedstawić je – na 
wniosek – w formacie pozwalającym na wykorzystanie przez Komisję.  



 

 

 

Szczegółowa kalkulacja została przedstawiona w pkt.1, a wyliczenia w załączniku nr 
2.  

 
4. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne 
były uwzględniane przy obliczaniu standardowych stawek jednostkowych, kwot 
ryczałtowych lub stawek ryczałtowych: 
 

Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS oraz stawka jednostkowa na 
utrzymanie miejsca pracy obejmują wyłącznie kwalifikowalną kwotę dofinansowania 
utworzenia i utrzymania miejsca pracy a więc wydatki zgodne z celami EFS+. W 
wyliczeniu stawek nie uwzględniono żadnych wydatków niekwalifikowalnych, zgodnie 
z zasadami unijnymi (wymogami rozporządzenia ogólnego, czy rozporządzenia dot. 
EFS), a także wymogami krajowymi. Stawka jednostkowa utworzenia miejsca pracy 
jest już pomniejszona o niekwalifikowalny udział podatku VAT. Stawka jednostkowa 
utrzymania miejsca pracy opiera się z kolei na wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce, którego wysokość nie jest uzależniona od 
podatku VAT. Z punktu widzenia kwalifikowalności stawki jednostkowej w projekcie 
EFS+ takie zapisy są wystarczające.  

 
5. Ocena przez instytucję(-e) audytową(-e) metody obliczania i kwot oraz rozwiązań 
mających zapewnić weryfikację danych, ich jakość, sposób gromadzenia i 
przechowywania: 
 

Pismo z dnia 15.03.2022 r. sygn DAS4.9011.9.2022.4.ASCZ 
 
Na podstawie badania metodyki, Instytucja Audytowa potwierdziła, że stawki 
jednostkowe zostały ustalone zgodnie z art. 94 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, za 
pomocą rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń w oparciu o 
zweryfikowane dane historyczne i inne obiektywne informacje. 
Na podstawie badania metodyki stanowiącej podstawę ustalenia stawek 
jednostkowych Instytucja Audytowa potwierdziła, że proponowana metodyka jest 
zgodna z wymogami regulacyjnymi, w szczególności: 
a) Metoda obliczeń jest rzetelna, sprawiedliwa i weryfikowalna; 
b) Wykorzystane dane są oparte na zweryfikowanych danych historycznych 
poszczególnych beneficjentów oraz innych obiektywnych informacjach. Źródło 
danych zostało ocenione jako wiarygodne, a wykorzystane dane są adekwatne do 
rodzaju operacji; 
c) Kategorie / rodzaje kosztów brane pod uwagę przy ustanawianiu uproszczonej 
metody rozliczania kosztów są zgodne z odpowiednimi krajowymi i unijnymi 
zasadami kwalifikowalności, 
w szczególności określonymi w rozdziale III rozporządzenia ogólnego; 
d) Na podstawie dostępnych informacji o metodyce (zapisów metodyki oraz projektu 
danego programu) nie występuje ryzyko podwójnego finansowania tych samych 
wydatków; 
e) Ustalone kwoty / stawki są zgodne z przyjętymi założeniami i danymi 
wykorzystanymi do wyliczenia ww. kwot / stawek; 
f) Opis metody indeksacji zawiera wystarczające informacje na temat warunków i 
momentu jej zastosowania, warunki są jasne i mierzalne, a metoda została uznana 
za odpowiednią. 



 

 

Instytucja Audytowa potwierdziła, że w zakresie ustaleń zapewniających weryfikację, 
jakość,gromadzenie i przechowywanie danych, zaplanowano odpowiedni 
system/dokumentację wspierającą w celu potwierdzenia osiągnięcia kamieni 
milowych/ liczby jednostek oraz zostałyokreślone odpowiednie zasady 
przechowywania danych/dokumentów. 
Powyższe wnioski są oparte na ocenie obejmującej wszystkie istotne elementy 
zawarte w liście sprawdzającej służb audytu Komisji Europejskiej dotyczącej 
audytu/oceny uproszczonych metod rozliczania kosztów. 
OCENA IA: 
 W oparciu o przeprowadzone czynności audytowe metodyka stawek 
jednostkowych na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 
została oceniona pozytywnie. 

 

Załączniki: 

1) Raport z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w 
projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020 

2) Wyliczenia stawek jednostkowych - Excel 

 


